
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระพังโหม
อําเภอ กําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,730,820 บาท

งบบุคลากร รวม 4,446,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,880,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน 
จํานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป
(00111) สํานักงานปลัดฯ

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหารได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
สํานักงานปลัดฯ

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,195,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน
3. ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน
4. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 10 คน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,566,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,630,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี และเงินเพิ่มตามวุฒิ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป
(00111) สํานักงานปลัดฯ
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่น 
เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ที่กําหนด
ไว้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องตามกฏหมาย เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วนตําบลที่ควรได้รับตามที่
ระเบียบกําหนด เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

งบดําเนินงาน รวม 2,217,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 452,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 350,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปีของ
พนักงานส่วนตําบล)สําหรับพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 250,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ที่สมควรได้รับให้เป็นไปตามกฏหมาย และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานัก
งานปลัดฯ
2. ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ในการ
เลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือตามที่กฏหมาย
กําหนด จํานวน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
 สํานักงานปลัดฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้บริหารฯ พนักงานส่วน
ตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ
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ค่าใช้สอย รวม 1,100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือเข้าเล่มหนังสือ,
ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์,ค่าโฆษณาและเผยแพร่,ค่าธรรมเนียม,
ค่าลงทะเบียน,ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,ค่าจัดทํา,
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจําเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก ค่าจ้างทําของ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ เป็นต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
สํานักงานปลัดฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
1. ค่ารับรอง                                จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร.อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม, ค่าของขวัญ,ค่าพิมพ์
เอกสาร, ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรอง ทั้งค่าบริการและ
ค่าใช้จ่ายอื่น  ที่จําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล
กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ
2. ค่าเลี้ยงรับรอง                            จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ 
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ อปพร. ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)สํานักงาน
ปลัดฯ

2.โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง และกลุ่มต่าง ๆ

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานของผู้บริหาร
ท้องถิ่น,สมาชิกสภาท้องถิ่น, กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,
พนักงานส่วนตําบล,พนักงานจ้าง,อสม., หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในพื้นที่,กลุ่มสตรีแม่บ้าน,กลุ่มอาชีพต่าง ๆในตําบลทุ่งกระพังโหม
ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (0111) สํานักงานปลัดฯ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที่ 170 ลําดับที่ 9

3.การจัดงานรัฐพิธี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ศานุ
วงศ์

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี  และงานพิธีการต่าง ๆ รวมถึงงาน
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ศานุวงศ์  ได้แก่ 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด และพวงมาลา 
ในวันสําคัญต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 114 ลําดับที่ 1  
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5. ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือตาม
ที่กฎหมายกําหนด

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือตามที่กฏหมายกําหนด อีกทั้งการให้ความร่วมมือใน
การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง คู่มือการเลือก
การตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ รวมถึงอุปกรณ์การเลือกตั้ง เช่น หีบบัตร 
เลือกตั้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัด ฯ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111) สํานักงานปลัดฯ

ค่าวัสดุ รวม 295,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว เเฟ้ม โต๊ะ
เก้าอี้ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑ์
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในเเผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป
(00111) สํานักงานปลัดฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
โคมไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น (โดยถือปฏิบัติตาม
หมวดวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงไม้กวาด เข่ง
ผ้าปู โต๊ะ ถ้วยชาม แก้วนํ้า จานรอง กระจกเงา นํ้าดื่ม ฯลฯ ซึ่งรวม
ถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง
เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุด มท 0808.2/ว1248
ลว 27 มิ.ย.2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สํานักงานปลัดฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอร์รี่ ยางนอก 
ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํ้า
รถยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยถือปฏิบัติ
ตามหมวดวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนทีสุด มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย.2559) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป(00111)สํานักงานปลัดฯ

วันที่พิมพ์ : 25/4/2562  12:01:33 หน้า : 4/36



วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น  ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุ
และครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย.2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป(00111)
สํานักงานปลัดฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
เขียน โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ
ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุด มท 
0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป(00111)
สํานักงานปลัดฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล (CD -
 ROM/DVD) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุ
และครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย.2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป(00111)
สํานักงานปลัดฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 370,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงาน และสถานที่อยู่ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน 
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุ
และครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย.2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป(00111)
สํานักงานปลัดฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ติดต่อ
ราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ค่าภาษี เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหาร
ทั่วไป(00111)สํานักงานปลัดฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
สํานักงานปลัดฯ
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น โทรภาพ หรือ
โทรสาร ค่าเทเลกซี่ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสาร
อื่น ๆ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สํานักงานปลัดฯ

งบลงทุน รวม 37,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. ตู้(เหล็ก)เก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 16,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ (เหล็ก) เก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 3 หลัง ๆ
ละ 5,500 บาท รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงาน 
มกราคม 2561 หน้า 80 ดังนี้
    - มีมือจับชนิดบิด
    - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
    - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิดภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-
 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 143 ลําดับที่ 4
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล ราคา 21,000 บาท 
    คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีหน่วยประมวลผล (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
    1. กรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
เเละมีหน่วยประมาลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing
Unit) ไม่น้อยกว่า 8 เเกน หรือ
     2. ในกรณีที่มีหน่วยความจํา เเบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz เเละมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
      - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
      - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
      - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
      - มี DVD-RW หรือดีกว่า เเบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ  เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี
พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) เพิ่มเติม ฉบับที1่ หน้าที่  143 ลําดับที่ 2

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น จํานวน 20,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาองค์กร หรือสถาบันภายนอกประเมินความพึงพอใจและค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงแสน ตาม
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอําเภอกําแพงแสน เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติกร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอําเภอกําแพง
แสน ตามหนังสืออําเภอกําแพงแสน ที่ นฐ 0023.7/1107 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 600,000 บาท
งบบุคลากร รวม 500,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 500,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี และเงินเพิ่มตามวุฒิ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) สํานักงานปลัดฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) สํานักงานปลัดฯ

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอนแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)ให้กับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ที่สมควรได้รับ ให้เป็นไปตามกฏหมาย และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(00112) สํานักงานปลัดฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้บริหารฯ พนักงานส่วน
ตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผน
สถิติและวิชาการ (00112) สํานักงานปลัดฯ
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดประชุมประชาคม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล ในการ
จัดทําแผนพัฒนาสี่ปี และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ (00112) สํานักงานปลัดฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที1่66 ลําดับที่ 1

งานบริหารงานคลัง รวม 2,797,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,925,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,925,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,413,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
และเงินเพิ่มตามวุฒิ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
กองคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วนตําบลที่ควรได้รับ
ตามที่ระเบียบกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) กองคลัง

งบดําเนินงาน รวม 558,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 277,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 220,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 100,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)ให้กับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานทั่วไป ที่สมควรได้รับเป็นไปตามกฏหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง
2. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  จํานวน 120,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  รวมถึงค่าตอบแทนผู้แทน
หมู่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งจากอบต.ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื่้อ
จัดจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง  (00113) กองคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
กองคลัง

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร สําเนาเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือเข้าเล่มหนังสือ
ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์, ค่าโฆษณาและเผยแพร่,ค่าธรรมเนียม,ค่า
ลงทะเบียน,,ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา, ค่าจัดทํา
วารสารอบต., ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจําเป็น รวมทั้ง ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทําของ ค่าเช่าที่ดิน 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าเบี้ยประกันต่าง ๆ 
เป็นต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) กองคลัง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง

ค่าวัสดุ รวม 169,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว เเฟ้ม โต๊ะ
เก้าอี้ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑ์
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในเเผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
กองคลัง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอร์รี่ ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํ้ารถยนต์ 
เบาะยนต์ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/
ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
กองคลัง
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
ก๊าด นํ้ามันเบนซิล นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น (โดยถือปฏิบัติตามหมวด
วัสดุเเละครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในเเผนงานบริหารงานทั่่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) กองคลัง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาเเละเผยเเพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์มสไลด์ เเถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ เเละวัสดุ
ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง
เป็นต้น (โดยปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเเผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เเผนบันทึกข้อมูล (CD-
ROM/DVD) ตลับผงหมึกสําหรับคอมพิวเตอร์ เเละอุปกรณ์ที่เกี่ยว
เนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น (โดยปฏิบัติตาม
หมวดวัสดุเเละครภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเเผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 32,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สาย ค่าภาษี เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเเผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110)งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ 
ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเเผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง

งบลงทุน รวม 314,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 314,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 หลัง จํานวน 7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 หลัง
ราคาหลังละ 3,500 บาท เป็นราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ซึ่งไม่สามารถซื้อได้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาท้องตลาดซึ่ง
ราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 
ลว 22 มิ.ย. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี   
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 145 ลําดับที่ 1
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2. ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 หลัง จํานวน 7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 หลัง ราคา
หลังละ 3,500 บาท เป็นราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ซึ่งไม่
สามารถซื้อได้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาท้องตลาดซึ่งราคา
ประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 
ลว 22 มิ.ย. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี   
(พ.ศ.2561- 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 145 ลําดับที่ 2

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ปรับปรุงโปรแกรมแผนที่ภาษี ข้อมูลและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาในการปรับปรุงโปรแกรมแผนที่ภาษี ข้อมูล และ
ทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของ
อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 643,300 บาท

งบบุคลากร รวม 210,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 210,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) สํานักงานปลัดฯ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่น เงินค่าครอง
ชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนรายเดือนที่กําหนดไว้ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องตามกฏหมาย เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) สํานักงานปลัดฯ

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอปพร.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่จาก
อบต.โดยถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) สํานักงานปลัดฯ
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับใช้ในการดําเนินการ เช่น การตั้งจุดตรวจ
จุดตรวจ จุดสกัด ในช่วงเทศกาลวันสําคัญต่าง ๆรวมถึงการดําเนินการ
ป้องกันเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในตามนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 
สํานักงานปลัดฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 156 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น เติมนํ้ายาดับเพลิงชนิดผงเคมีเเห้ง ฯลฯ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเเผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเเละระงับอัคคีภัย(00123)
สํานักงานปลัดฯ
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งบลงทุน รวม 383,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 383,300 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1. กล้องวงจรปิด จํานวน 383,300 บาท
เพื่อจัดซื้อกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 งบประมาณ 383,300
บาท ประกอบด้วย 
    หมู่ที่ 1 งบประมาณ 181,300 บาท  ประกอบด้วย
    1. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป  จํานวน 4 กล้อง
    2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
แบบ 4 ช่อง  จํานวน 1 เครื่อง
    3. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 Va 
    4. ตู้กันฝุ่นขนาดมาตรฐาน สําหรับเก็บเครื่องบันทึก ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 280 มม. สูงไม่น้อยกว่า 350 มม. ลึกไม่น้อยกว่า 150 มม
. จํานวน 1 ตู้ 
    5. สายสัญญาณ UTP CAT6 แบบภายนอกอาคาร ระยะทาง 560
 เมตร 
    6. ค่าแรงติดตั้ง จํานวน 1 งาน  
    หมู่ที่ 6  งบประมาณ  202,000 บาท ประกอบด้วย
    1. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป  จํานวน 4 กล้อง
    2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
แบบ 4 ช่อง  จํานวน 1 ตัว
    3. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 Va  
    4. ตู้กันฝุ่นขนาดมาตรฐาน สําหรับเก็บเครื่องบันทึก ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 280 มม. สูงไม่น้อยกว่า 350 มม.ลึกไม่น้อยกว่า150 มม.
จํานวน 1 ตู้ 
    5. สายสัญญาณUTP CAT 6 แบบภายนอกอาคาร ระยะทาง 1,250
 เมตร 
    6. ค่าแรงพร้อมติดตั้ง จํานวน 1 งาน
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
(00240) งานการรักษาความสงบภายใน(00120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)สํานักงานปลัดฯ
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด ประจําปี พ.ศ. 2560  ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 129 ลําดับที่ 6 ของหมู่ที่ 1 และแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที่ 135  ลําดับที่ 2 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 692,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 692,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 692,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 692,000 บาท
1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 512,000 
บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ศธ 040458.110/84 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2561 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น"
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) สํานักปลัดฯ
2. อุดหนุนครูอัตราจ้าง จํานวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับโรงเรียนวัดหนองปลาไหล ตามโครงการจ้างครูสอนต่างชาติ
สอนภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) สํานักปลัดฯ
- เป็นตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561-
2564)หน้าที่ 98 ลําดับที่ 10
3. อุดหนุนพี่เลี้ยงดูแลเด็กเล็ก จํานวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดหนองปลาไหล ตามโครงการจ้างพี่เลี้ยง
ดูแลเด็ก โรงเรียนวัดหนองปลาไหล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211) สํานักปลัดฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-
2564)หน้าที่ 98 ลําดับที่ 11

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,694,200 บาท
งบบุคลากร รวม 888,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 888,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 528,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครู เงินค่า
ตอบเเทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 
ลว 4 ก.ค. 60 จํานวน 2 ตําเเหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
เเละประถมศึกษา (00212)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบเเทนพนักงานจ้างผู้ดูเเลเด็ก พนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในเเผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา (00212)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในเเผน
งานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา
(00212)
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งบดําเนินงาน รวม 806,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบเเทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ เเละพนักงาน
จ้างทั่วไป  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบเเทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) ให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ เเละพนักงานจ้างทั่วไป ที่สมควรได้รับให้เป็นไปตามกฏหมาย
เเละระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในเเผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา (00212)

ค่าใช้สอย รวม 384,200 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

2. โครงการจัดงานปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ
ผู้ปกครองและนักเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 94 ,95 ลําดับที่ 2
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3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 309,200 บาท
1. สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปลาไหล
จํานวน 196,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปลาไหล สําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน จํานวน 40 คน อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 245 วัน (วิธีขั้นตอน
ในการเบิกหักผลักส่งเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
สถานศึกษาให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที1่9
 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
2. สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)
จํานวน 68,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว)อัตราคนละ 1,700 บาท (วิธีขั้นตอนในการ
เบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา
ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว
 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนการศึกษา(00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 45,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)ตั้งแต่อายุ 3 - 5 ปี ดังนี้
- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
- ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
 (วิธีขั้นตอนในการเบิกหักผลักส่งเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ในนามของสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนการศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)

4. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) สํานักงานปลัดฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-
 2564) หน้าที่ 104  ลําดับที่ 1

5. โครงการทัศนศึกษา จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการทัศนศึกษา ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212) สํานักงานปลัดฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 93 ลําดับที่ 8
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6. โครงการไหว้ครู จํานวน 1,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการไหว้ครู ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212) สํานักงานปลัดฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561- 2564) หน้าที1่03 ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึษา (00212)

ค่าวัสดุ รวม 362,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด
ยางลบ กาว เเฟ้ม โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในเเผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ
ก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา (00212)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วยชาม เเก้วนํ้า จานรอง กระจกเงา นํ้าดื่ม ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่าย
ที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในเเผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อน
วัยเรียนเเละประถมศึกษา (00212)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 332,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเเละ
โรงเรียน สังกัด สพฐ. เขตพื้นที่ ดังนี้
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองปลาไหล เป็นจํานวนเงิน
   75,000 บาท
2.โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ( สพฐ.) จํานวน 1 โรงเรียน เป็นจํานวนเงิน 257,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลว 19 มิ.ย. 61 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในเเผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา (00212)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เเผ่นบันทึกข้อมูล (CD-
ROM/DVD) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ เเละอุปกรณ์ที่เกี่ยว
เนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น (โดยถือปฏิบัติ
ตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเเผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา (00212)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,467,500 บาท

งบบุคลากร รวม 758,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 758,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 476,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเเผนงานสาธารณสุข 
(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําเเหน่งของพนักงานส่วนตําบลที่ควรได้รับที่
ระเบียบกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเเผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบเเทนพนักงานจ้างตามภารกิจ เเละพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตัั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเเผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุข
เเละสิ่งเเวดล้อม

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ เเละพนักงาน
จ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในเเผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม

งบดําเนินงาน รวม 695,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
ทั่วไป  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบเเทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ เเละพนักงานจ้างทั่วไป ที่สมควรได้รับให้เป็นไป
ตามกฏหมายเเละระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเเผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุข
เเละสิ่งเเวดล้อม

ค่าใช้สอย รวม 345,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ 
ค่าใช้จ่ายในการด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าโฆษณาเเละเผยเเพร่ 
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจัดทําวารสารอบต. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีความ
จําเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทําของ
ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สินค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เเละค่าเบี้ย
ประกันต่างๆ เป็นต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในเเผน
งานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
(00221)กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม

วันที่พิมพ์ : 25/4/2562  12:01:33 หน้า : 19/36



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.โครงการพระราชดําริที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข จํานวน 140,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ 
ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที1่40 ลําดับที่ 2

3.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 55,000 บาท
เพื่อดําเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยจัดสรรตาม
จํานวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ 
จากการสํารวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งหลักฐาน
การสํารวจให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561- 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 137 ลําดับที่ 4

4. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ประจําตําบล กิจกรรมการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ เป็นต้น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมเเซมเเละบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเเผนงานสาธารณสุข
(00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุข
เเละสิ่งเเวดล้อม

ค่าวัสดุ รวม 295,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว เเฟ้ม
โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑ์ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในเเผนสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221) กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอร์รี่ ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํ้ารถยนต์ เบาะ
รถยนต์ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่งภาษี 
ค่าติดตั้ง เป็นต้น (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
ก๊าด นํ้ามันเบนซิล นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหมวด
วัสดุเเละครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในเเผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย
ยา วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาเเละเผยเเพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ เเถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ
เเละวัสดุ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑ์
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในเเผนงานบริหารงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เเผ่นบันทึกข้อมูล (CD-
ROM/DVD) ตลับผงหมึกสําหรับคอมพิวเตอร์ เเละอุปกรณ์ที่เกี่ยว
เนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น (โดยถือปฏิบัติตามหมวด
วัสดุเเละครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในเเผนงานบริหารงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุข
เเละสิ่งเเวดล้อม

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นไปรษณีย์ เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ 
ค่าธนาณัติ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่า
เครื่องค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ บํารุงรักษาสาย ค่าภาษี เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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งบลงทุน รวม 14,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. ตู้ (เหล็ก) เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ (เหล็ก) เก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 2 
หลังๆละ 5,500 บาท รายละเอียดตามมาตรฐานคุรภัณฑ์สํานักงาน
มกราคม 2561 หน้า 80 ดังนี้
    - มีมือจับชนิดบิด
    - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
    - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิดภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี     
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 142 ลําดับที่  4

2. ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จํานวน 3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 หลัง 
ราคาหลังละ 3,500 บาท เป็นราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ซึ่งไม่สามารถซื้อได้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาท้องตลาดซึ่ง
ราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลว
 22 มิ.ย. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 145 ลําดับที่ 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 480,000 บาท

งบบุคลากร รวม 350,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 350,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
เเละเงินเพิ่มตามวุฒิ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเเผน
งานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมเเละสังคม
สงเคราะห์ (00232) สํานักงานปลัดฯ

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบเเทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
สําหรับพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ เเละ
พนักงานจ้างทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบเเทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้กับพนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้างตามภารกิจเเละพนักงานจ้างทั่วไป ที่สมควรได้รับให้เป็นไป
ตามกฎหมาย เเละระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในเเผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)งานสวัสดิการ
สังคมเเละสังคมสงเคราะห์ (00232) สํานักงานปลัดฯ
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. อบรม/ศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุุ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ
ตําบลทุ่งกระพังโหม ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (00232) สํานักงานปลัดฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) หน้าที่ 144 ลําดับที่ 3

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,194,500 บาท

งบบุคลากร รวม 704,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 704,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) กองช่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ที่ควรได้รับ
ตามที่ระเบียบกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
กองช่าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ เเละพนักงานจ้าง
ทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
เเผนงานเคหะเเละชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
เเละชุมชน (00241) กองช่าง 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ เเละพนักงานจ้าง
ทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งรายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในเเผนงานเคหะเเละชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะเเละชุมชน (00241) กองช่าง

งบดําเนินงาน รวม 613,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่สมควรได้รับ
ให้เป็นไปตามกฏหมาย และระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับกับเคหะและชุมชน (00241) กองช่าง

วันที่พิมพ์ : 25/4/2562  12:01:33 หน้า : 23/36



ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) กองช่าง

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, 
ค่าใช้จ่ายในการด้านอิเล็กทรอนิกส์, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, 
ค่าธรรมเนียม,ค่าลงทะเบียน, ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจําเป็น 
รวมทั้งจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทําของ ค่าจ้าง
รับรองแบบ/ออกแบบ/เขียนแบบ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าเบี้ยประกันต่าง ๆ เป็นต้น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) กองช่าง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) กองช่าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงจ้างเหมาลงหินคลุก/ลูกรังภายในหมู่บ้าน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) กองช่าง

ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม 
โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น 
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241) กองช่าง

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย อุปกรณ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241) กองช่าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี่ 
ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ 
หม้อนํ้า รถยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) กองช่าง
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล
นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุ
และครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
(00241) กองช่าง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ 
ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าติดตั้ง เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
 (00241) กองช่าง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-
ROW/DVD) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยว
เนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)กองช่าง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
กองช่าง

งบลงทุน รวม 877,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 577,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. ตู้ (เหล็ก) เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ (เหล็ก) เก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 2 หลัง ๆ
ละ 5,500 บาท รายละเอียดตามมาตรฐานคุรภัณฑ์สํานักงาน  
มกราคม 2561 หน้า 80 ดังนี้
    - มีมือจับชนิดบิด
    - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
    - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิดภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2461- 2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 147 ลําดับที่ 3
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1. เครื่องรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่ม จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่ม ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ภายใน
ตําบล จํานวน 8 ชุด ราคาชุดละ 60,000 บาท รวมเป็นเงินงบ
ประมาณ 480,000 บาท ชุด ประกอบด้วย
    หมู่ที่ 1 จํานวน 1 จุด
    หมู่ที่ 2 จํานวน 1 จุด
    หมู่ที่ 3 จํานวน 2 จุด
    หมู่ที่ 4 จํานวน 2 จุด
    หมู่ที่ 6 จํานวน 1 จุด
    หมู่ที่ 7 จํานวน 1 จุด
รายละเอียดแต่ละชุดประกอบด้วย
    1. เครื่องรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่ม เพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวประกอบอยู่
ในเครื่องเดียวกัน จํานวน 1 เครื่่อง  
    2. ปีกรับสัญญาณ ขนาดยากิ 2 อิลิเมนท์ จํานวน 1 อัน
    3. สายสัญญาณพร้อมแจ็คความยาวไม่ตํ่ากว่า 3 เมตร จํานวน 1 เส้น
    4. ลําโพงฮอร์นปากลําโพงเป็นแบบทรงกลม ปากลําโพงไม่ตํ่ากว่า 12
 นิ้ว ขนาดกําลังวัตต์ ไม่ตํ่ากว่า 100 วัตต์ จํานวน 2 ปาก
    5. ลําโพงฮอร์ฯแบบทรงกลมแปดเหลี่ยม ขนาดไม่ตํ่ากว่า12 นิ้ว กําลัง
วัตต์ไม่ตํ่ากว่า 100 วัตต์ จํานวน 2 ปาก
    6. กล่องเหล็กแบบกันนํ้า ขนาด 0.40X0.60X0.20 เมตร มีหู
ยึดน๊อต จํานวน 1 กล่อง
    7. มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 Amp พร้อมอุปกรณ์
    8. เสาคอนกรีตอัดแรง ขนาดไม่น้อยกว่า 8 เมตร จํานวน 1 ต้น
    9. ค่าแรงพร้อมติดตั้งให้แล้วเสร็จ จํานวน 1 งาน
เป็นราคานอกเหนือบัญชีครุภัณฑ์ซึ่งไม่สามารถซื้อได้ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาท้องตลาดซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลว 22 มิ.ย. 2552
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน(00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241) กองช่าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 หน้าที่ 130 ลําดับที่ 8

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล สามารถถ่ายวิดีโอ HD 
ได้ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16.0 ล้านพิกเซล ซูมออพติคอลได้
ไม่น้อย 6 เท่า เป็นราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหา
ราคาท้องตลาดเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.22/ว 1989 ลว 22 มิ.ย. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะชุมชน (00241) กองช่าง

วันที่พิมพ์ : 25/4/2562  12:01:33 หน้า : 26/36



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา แบบ Network สําหรับ
กระดาษขนาด A3

จํานวน 53,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา แบบ Network สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1
 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ใม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base -T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3 ,A4, Letter, Legal และ Custom
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) กองช่าง
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 148 ลําดับที่ 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
กองช่าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าปรับปรุงทางสาธารณะ 
ค่าปรับปรุงระบบระบายนํ้า ค่าปรับปรุงทาสีอาคารสํานักงาน
ค่าซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน ม่านกันแดด เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) กองช่าง

งานไฟฟ้าถนน รวม 600,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
โคม ไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)กองช่าง
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งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจัดซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ภายใน
ตําบล จํานวน 15 ชุด ราคาชุดละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน
งบประมาณ 300,000 บาท ประกอบด้วย 
    หมู่ที่ 1 จํานวน 1 จุด
    หมู่ที่ 2 จํานวน 2 จุด
    หมู่ที่ 3 จํานวน 3 จุด
    หมู่ที่ 4 จํานวน 1 จุด
    หมู่ที่ 5 จํานวน 4 จุด
    หมู่ที่ 6 จํานวน 2 จุด
    หมู่ที่ 7 จํานวน 2 จุด
    รายละเอียดแต่ละชุดประกอบด้วย
    คุณสมบัติไฟกระพริบ
    1. ตัวโคมผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต/ABS ขนาดโคม 300 มม. 
    2. เลนส์ เลนส์ใส มีหลอด LED สีแดงหรือเหลืองไม่น้อยกว่า 
       160 ดวง
    3. ใช้แบตเตอร์รี่ 12 V กําลังไฟ (วัตต์) ขนาด 10 วัตต์
    4. ติดตั้งบนเสาเหล็กกลมสีดํา ขนาด 3-4 นิ้ว พร้อมทาสีขาวสลับดํา
    5. อัตราการกระพริ่บของหลอดไฟ 20-60 ครั้ง/นาที
    คุณสมบัติแผงโซล่าเซลล์
    1. แผงโซล่าเซลล์ชนิด Poly Crytalline Siligon ให้กําลังไฟ้ฟ้า 
       ขนาด 6 วัตต์ หรือ 10 วัตต์  (เลือกได้)
    2. แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 17 โวลท์
    3. กระแสไฟฟ้าสูงสุด 0.36 โวลท์
    4. กรอบแผงที่ใช้ทําจากอลูนิเนียม แข็งแรง นํ้าหนักเบา ไม่เป็น
        สนิม
เป็นราคานอกเหนือบัญชีครุภัณฑ์ซึ่งไม่สามารถซื้อได้ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาท้องตลาดซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลว 22 มิ.ย. 2552
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน(00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241) กองช่าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 หน้าที่ 130 ลําดับที่ 8
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561- 2564
) เพิ่่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 129 ลําดับที่ 5

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอกําแพงแสน
ในการขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน (00241)กองช่าง
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 650,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่เป็นการ
ดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติมครุภัณฑ์หรือที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่
ในความรับผิดชอบของอบต. เช่น จ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่น  ที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถังรอง
รับขยะ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
ไม่คงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมค่า
ใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา/สนับสนุนกีฬานันทนาการ 
หรือส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 
การแข่งขันฟุตบอลกําแพงแสน 79 คัพ รวมถึงการแข่งขันกีฬา
รายการอื่น ๆ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262) สํานักงานปลัดฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-
 2564) หน้าที่ 142  ลําดับที่ 1

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิ เช่น
วันสงกรานต์, วันแห่เทียนเข้าพรรษา, วันลอยกระทง, ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
สํานักงานปลัดฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-
 2564) หน้าที่ 102  ลําดับที่ 1
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2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ,สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ,หรือ
พระบรมวงศานุวงศ์ หรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเทิดทูนปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ,สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
,พระบรมวงศานุวงศ์ หรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเทิดทูนปกป้องสถานบัน
พระมหากษัตริย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (00263) สํานักงานปลัดฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-
 2564) หน้าที่ 103  ลําดับที่ 2
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 114  ลําดับที่ 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,027,400 บาท

งบลงทุน รวม 4,027,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,027,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. เส้นบ้านนางจันที ตรีแจ่มจันทร์ 
หมู่ที่ 4

จํานวน 324,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคสล.เส้นบ้าน
นางจันที ตรีแจ่มจันทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว140 เมตร ไหล่ทางหินคลุก 
0.00 - 0.50 เมตร พื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
420.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระพังโหมกําหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) กองช่าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) หน้าที่ 118 ลําดับที่ 2

โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินเริ่มจากหนองปลาไหล - หนองตาล บริเวณ
คลองระบายนํ้าบ้านหนองแหน หมู่ที่ 6

จํานวน 860,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อนกันดิน เริ่มจากหนองปลาไหล - 
หนองตาล บริเวณคลองระบายนํ้าบ้านหนองแหน ระยะทางยาว 
100 เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระพังโหมกําหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) กองช่าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 120 ลําดับที่ 15
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โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นบ้านนายอําพร โทงแก้ว ถึงบ้านนายเสมียน 
ทองบ่อมะกรูด หมู่ที่ 5

จํานวน 413,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. เส้นบ้าน
นายอําพร โทงแก้ว ถึงบ้านนายเสมียน ทองบ่อมะกรูด  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 100 เมตร
ไหล่ทางหินคลุก 0.00 - 0.50 เมตร พื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระพังโหมกําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) กองช่าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 119 ลําดับที่ 13

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. เส้นบ้านนางสมจันทร์ จันทา 
หมู่ที่ 3

จํานวน 429,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. เส้นบ้าน
นางสมจันทร์ จันทา  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ระยะทางยาว 169.50 เมตร ไหล่ทางหินคลุก 0.00 - 0.50 เมตร 
พื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 508.50 ตร.ม. พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งกระพังโหมกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน (00312) กองช่าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 117 ลําดับที่ 7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. เส้นบ้านนายสมนึก อรุณ
เลิศ หมู่ที่ 4

จํานวน 498,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. เส้นบ้าน
นายสมนึก อรุณเลิศ  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร ไหล่ทางหินคลุก 0.00 - 0.50 เมตร
พื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งกระพังโหมกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (00312) กองช่าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) หน้าที่ 118 ลําดับที่ 2

โครงการขยายไหล่ทางเข้าบ้านนายประยูร ถิ่นโพธิ์วงษ์ หมู่ที่ 3 จํานวน 498,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางเข้าบ้านนายประยูร ถิ่นโพธิ์
วงษ์ กว้างข้างละ 0.50 เมตร (2 ด้าน) หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 
315 เมตร ไหล่ทางหินคลุก 0.00 - 0.50 เมตร พื้นที่ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 315.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งกระพังโหมกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน (00312) กองช่าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564)  หน้าที่ 133 ลําดับที่ 7
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โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. เส้นนางประนม จันทา 
(แยกบ้านนางส้มลิ้ม เรืองวร) หมู่ที่ 3

จํานวน 344,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. เส้นบ้าน
นางประนม จันทา (แยกบ้านนางส้มลิ้ม เรืองวร) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 105 เมตร ไหล่
ทางหินคลุก 0.00 - 0.50 เมตร พื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 420.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระพังโหมกําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) กองช่าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 117 ลําดับที่ 6

โครงการเปิดถนนใหม่เลียบคลอง พร้อมลงหินคลุกจากบ้านอ.ศิริ แก่นสุข ถึง
บ้านนายเยื้อน มีเข็มสุพรรณ หมู่ที่ 4

จํานวน 259,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเปิดถนนใหม่เลียบคลอง พร้อมลงหินคลุกจากบ้าน
อ.ศิริ แก่นสุข ถึงบ้านนายเยื้อน มีเข็มสุพรรณ  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร 
ระยะทางยาว 250 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระพังโหมกําหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) กองช่าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) หน้าที่ 124 ลําดับที่ 3

โครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก ขนาด 40 ซม. จากบ้านดร.ธงชัย 
มาลา ถึงคูระบายนํ้า นายสําเลียง มัจฉา หมู่ที่ 4

จํานวน 379,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํ้า พร้อมบ่อพัก ขนาด 40 ซม. จากบ้าน
ดร.ธงชัย มาลา ถึงคูระบายนํ้า ระยะทางยาว 155 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งกระพังโหมกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน (00312) กองช่าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) หน้าที่ 129 ลําดับที่ 5

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ ตามหนังสือ กค
(กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาปรับ
แบบราคาได้ (ค่า K) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานโครงสร้างพื้นฐาน 
(00312) กองช่าง

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทําของ ค่าเช่าที่ดิน
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในเเผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการ
เกษตร (00321) สํานักงานปลัดฯ
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น พันธุ์พืช
ปุ๋ย ยา วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในเเผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริม
การเกษตร (00321) สํานักงานปลัดฯ

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,234,000 บาท

งบบุคลากร รวม 604,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 604,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี เเละเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในเเผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)
กองช่าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบเเทนพนักงานจ้างตามภารกิจ เเละพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเเผนงานการพาณิชย์(00330)
งานกิจการประปา (00332) กองช่าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ เเละพนักงาน
จ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในเเผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการ
ประปา (00332) กองช่าง

งบดําเนินงาน รวม 1,490,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบเเทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ เเละพนักงานจ้างทั่วไป ที่สมควรได้รับให้เป็นไปตามกฏหมาย
เเละระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในเเผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการ
ประปา (00332) กองช่าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล 
เเละผู้มีสิทธิเบิก ได้รับตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในเเผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการ
ประปา (00332) กองช่าง

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
กิจการประปา เช่น ค่าขึ้น - ลง ซัมเมอร์ส ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ค่าเป่าบ่อ
บาดาล เเละอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเเผน
งานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) กองช่าง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00332) งานกิจการประปา 
(00332) กองช่าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์(00332)
งานกิจการประปา (00332) กองช่าง

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ เช่น เเม็คเนติก ลูกลอย เเละอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับงานประปา ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในเเผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการ
ประปา (00332) กองช่าง

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการประปา เช่น
ท่อนํ้าประปา กาว ข้องอ ก๊อกนํ้า ข้อต่อ เเละอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเเผนงานการพาณิชย์
(00330) งานกิจการประปา (00332) กองช่าง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการเเพทย์ เช่น 
สารกรองนํ้า สําหรับอุปโภค - บริโภค ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในเเผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา 
(00332) กองช่าง

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์นํ้า มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ
 เเละอุปกรณ์อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเเผนงาน
การพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) กองช่าง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการชําระค่ากระเเสไฟฟ้าสําหรับหอถังนํ้า
ประปา เเละกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนํ้าประปา ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในเเผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการ
ประปา (00332) กองช่าง
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งบลงทุน รวม 140,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 140,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าชนิดใต้นํ้า (ซัมเมอร์ส) จํานวน 140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าชนิดใต้นํ้า (ซัมเมอร์ส) ดังนี้
1. ซัมเมอร์ส ขนาด 5 แรงม้า (Three Phase) พร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 2 ชุด ชุดละ 55,000 บาท
2. ซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า (Single Phase) พร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 1 ชุด ชุดละ 30,000 บาท 
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาพาณิชย์จังหวัด
นครปฐม หรือราคาตามท้องตลาดลําดับแล้วแต่กรณี)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00332) งานกิจการประปา (00332) 
กองช่าง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 4,889,280 บาท

งบกลาง รวม 4,889,280 บาท
งบกลาง รวม 4,889,280 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.5/ว 9 ลว ม.ค. 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2553) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
(00410) งานงบกลาง (00411) 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,306,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงบกลาง (0041) 
งานงบกลาง (00411)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 758,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงบกลาง (0041)
 งานงบกลาง (00411)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงบกลาง (0041)
งานงบกลาง (00411)

สํารองจ่าย จํานวน 265,979 บาท
เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดขึ้น 
หรือจําเป็นเร่งด่วน ตามความเหมาะสม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากกฎในแผนงบกลาง (00410) งานกลาง (00411)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อสมทบจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพตําบล (สปสช.)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงบกลาง (00410) งบกลาง 
(00411)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 216,901 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2500 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
(00410) งานงบกลาง (00411)
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